
 

Ledenbijeenkomst tafeltennisvereniging Tot  Ons Genoegen Maassluis 

13 oktober 2021 in het verenigingsgebouw van basketballvereniging Green Eagles, Haydnlaan 1A, 

Maassluis 

Aanvang 18:45 uur 

De bijeenkomst kent een formeel en een informeel deel. 

1. Opening door gespreksleider Johan de Waard 

2. Presentatie door de spreker van de avond over voorbereiding en uitvoering van topsport 

3. Toelichting op de uitgevoerde kascontrole over de jaren 2018 tot en met 2020 

4. Bestuursverkiezing  

5. Begroting en contributies 

6. Sluiting 

Bij de agenda: 

1. TOG heeft geen bestuur, wel een aantal actieve leden die bestuurstaken uitvoeren. Veel 

dank voor hun werk de afgelopen 4 jaar. Namen? Martijn, Dennis, Robert, Bart, Jos. 

2. Een Maassluise topsporter verhaalt over de voorbereiding en uitvoering van topsport. Deze 

topsporter was wereldkampioen in twee sporten. Wat heeft deze sporter er voor moeten 

doen en vooral ook moeten laten. 

3. De kascontrolecommissie bestond uit Brian de Leeuw. Hij heeft een uitgebreid verslag 

uitgebracht na gesprekken met Martijn de l Écluse en waarnemer Johan de Waard. Het 

verslag en de toelichting is bij deze agenda gevoegd. De leden wordt gevraagd akkoord te 

gaan met het verlag en de aanbevelingen over te nemen. 

4. Er zitten 5 tot 7 personen in het bestuur volgens de statuten van de vereniging (artikel 9). 

Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een wedstrijdsecretaris en een 

materialenbestuurslid. Kandidaten voor deze functies kunnen zich, liefst uiterlijk 1 week voor 

deze bijeenkomst, melden bij de gespreksleider van deze avond. Er moeten ook twee leden 

voor de kascontrolecommissie worden benoemd. 

5. Er is geen begroting op dit moment. Deze zal moeten worden opgesteld door het nieuwe 

bestuur en aan een ledenvergadering worden voorgelegd. Door de leden die genoemd zijn in 

de toelichting van agendapunt 1 wordt voorgesteld de contributie gelijk te houden aan die 

van dit seizoen. 

6. Sluiting, er is geen rondvraag, vragen kun je het hele jaar stellen. 

  



Verslag kas controle commissie 

 

Op 8 september 2021 kwam waarnemend voorzitter Johan de Waard, waarnemend penningmeester 

Martijn de l’Ecluse en de kascontrolecommissie, bestaande uit Brian de Leeuw, tezamen om de 

kascontrole uit te voeren van de vereniging Tot Ons Genoegen te Maassluis. Tijdens deze avond is de 

commissie uitgelegd hoe de afgelopen jaren is omgegaan met de administratie van de vereniging. 

Een van de eerste vragen was dan ook of de commissie niet 1 verenigingsjaar wilde controleren, 

maar de termijn van 2018 t/m 2021. De commissie uit hierin geen bezwaar. Tevens zal de commissie 

bestaan uit één enkel lid en hierin hebben alle aanwezigen geen bezwaar geuit. 

De commissie concludeert dat de vereniging en zijn vrijwilligers gedurende deze termijn operationele 

handelingen heeft uitgevoerd om de vereniging draaiende te houden, niet meer dan dat. Hiernaast 

heeft corona ook voor deze vereniging een hoofdrol gespeeld en dat betekent dat de vereniging een 

lange tijd was gestopt of periodes van aangepaste trainingsvormen had aangenomen. Dit heeft 

verder geen significante impact op de controle. 

Deze minimale operationele handelingen hebben ervoor gezorgd dat de vereniging een locatie had 

om te trainen en dat de competitie via de NTTB door kon gaan. Er wordt geconcludeerd dat de 

betrokken leveranciers betalingen hebben ontvangen door het controleren van de bankoverzichten. 

Ook hebben leden contributies betaald. Hoe dan ook kan niet geconstateerd worden, zowel aan de 

opbrengst, als de kosten kant, hoe de huidige staat is van de schulden of vorderingen.  

Ondanks dat de commissie tot zijn schrik het ontbreken van een overzicht van resultaat of 

bijgewerkte balans moet constateren, ziet de commissie de inzet van de vrijwilligers als zeer 

waardevol, aangezien de vereniging alsnog zijn hoofddoel kan uitvoeren. Doch kan de commissie niet 

ontgaan dat kennis, kunde en tijd ontbreekt om de financiën van de vereniging adequaat te voeren. 

Hiernaast bevat het winst/verlies overzicht van de jaarrekening van 2017-2018 fouten, waardoor er 

überhaupt geen betrouwbare aansluiting gemaakt kan worden tot de huidige controle periode. 

Tot slot kan de kas controle commissie niet anders dan tot de conclusie komen dat er niet genoeg 

informatie is om een positieve controle af te tekenen en de commissie kan dan ook niet anders dan 

geen goedkeuring geven.  

Zeer dringend adviseert de commissie aan de vereniging om de administratie van de vereniging op 

orde te krijgen. Naast dat de vereniging een wettelijke plicht heeft de administratie op orde te 

hebben, is het ook zeer van belang de financiële staat van de vereniging te kennen. Zonder deze 

kennis is het onduidelijk of de vereniging op basis van zijn financiële cijfers bestaansrecht heeft. 

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,  

 

Brian de Leeuw 

Kas Controle Commissie 

 



 

Balans 
              Seizoen 2018/2021   Seizoen 2017/2018 

      Debet   Credit   Debet   Credit 

  Vaste Activa                 

1 Tafels € 2.189,08     € 2.189,08     

11 Afschrijving tafels     € 2.189,08     € 1.660,75 

2 Overige materialen € 901,7     € 901,7     

12 Afschr. overige Materialen     € 901,7     € 901,7 

    € 3.090,78 € 3.090,78 € 3.090,78 € 2.562,45 

                    

  Vlottende Activa                 

700 Borg Sleutels € 94,41     € 94,41     

1000 Kas € 0     € 260,85     

1200 ING Bank € 551,18     € 1.569,30     

1210 ING Bank spaar € 143,57     € 151,86     

1300 Debiteuren € 0     € 1.770,00     

    € 789,16     € 3.846,42     

  Passiva                 

620 Eigen Vermogen     € 789,16     € 2.037,35 

1600 Crediteuren     € 0,00     € 1919,51 

630 
Vooruit ontvangen 
bedragen 

  
  

€ 0   
  

€ 780 

        € 789,16     € 4736,86 

                    

                    

  << Resultaat >> €     238 € 362,11     

                    

  Totaal € 3.879,94 € 3.879,94 € 7.299,31 € 7.299,31 

           

  



           Toelichting op de balans 
        

 
          Tafels                  

    
Afschr   Aanschaf   Afschrijving   Cumulatieve   Boekwaarde 

datum omschrijving  %   
waarde in 
€  

  
jaarlijks 

  
afschrijving  

  
8/31/2016 

                      

                      

1/18/2011 6 tafels 10 € 2.189,08 € 219 € 2189,08 € 0 

                      

                    

Totaal tafels € 2.189,08 € 219 € 2189,08 € 0 

                      

Overige materialen                 

                      

                      

7-1-2016 shirts 50 € 901,7 € 450,85 € 901,7 € 0 

                    

totaal overige materialen € 901,7 € 450,85 € 901,7 € 0 

                    

Totaal vaste activa   3.090,78   669,85   3090,78   0 

                      

            

  



Winst/verliesrekening 
               Seizoen 2018/2021   Seizoen 2017/2018 

      Debet   Credit   Debet   Credit 

                    

4000 Zaalhuur € 7.731,60     € 3.201,59     

4002 NTTB € 3.627,41     € 1.773,81     

4006 Materiaal € 129,85     € 0     

4007 Afschrijving € 528,33     € 669,85     

4008 Vergaderingen € 0,00     € 0     

4100 Toernooien € 156,62     € 87,5     

4106 Grote Clubactie € 0,00     € 0     

4555 Shirts € 0,00     € 0     

4700 Reclame € 159,07     € 0     

4850 Jeugdkamp € 0,00     € 0     

4980 
Administratie 
(bank) 

€ 436,22 
  

  € 133,36 
    

4990 Rente € 0,00     € 0     

4999 Overige € 419,30     € 873     

8000 Contributie     € 9.490,00     € 3.865,00 

8100 Toernooien     € 0,00     € 50 

8101 Subsidies     € 1.572,00     € 1.401,00 

8106 GCA     € 0,00     € 0 

8200 Donaties     € 670,00     € 15 

8400 Shirts     € 0,00     € 0 

8500 Zesrittenkaarten     € 0,00     € 46 

8800 Sponsorbijdragen     € 1.218,40     € 1.000,00 

8850 Jeugdkamp     € 0,00     € 0 

8999 Overige     € 0,00     € 0 

9090 Rente     € 0,00     € 0 

                    

 

 


